
 

 

 
 

SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
Pracovná  skupina pre hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

Predsedá Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie 
Piatok 22. októbra 2021 od 11.00 h – 13.00 h 

 

 

1. Úvodné poznámky predsedajúcej 

 

Predsedajúca Věra JOUROVÁ otvorila schôdzu tým, že privítala všetkých účastníkov. Schôdza sa konala v 
hybridnom formáte. Z 52 členov pracovnej skupiny bolo fyzicky prítomných 40 a 5 členov sa zúčastnilo na 
diaľku;  do diskusie sa zapojilo 27 z nich vrátane väčšiny prítomných občanov. 
 
Predsedajúca potom načrtla niektoré z mnohých tém, ktoré patria do pôsobnosti pracovnej skupiny (napr. 
základné práva a slobody, európska identita, rodová rovnosť, boj proti terorizmu atď.). Poukázala na 
myšlienky, ktoré boli doteraz vyjadrené v súvislosti s mnohojazyčnou digitálnou platformou na tému Hodnoty 
a práva, právny štát, bezpečnosť, a na prioritné témy určené na prvom zasadnutí európskej panelovej diskusie 
občanov 2 (pozri správu z 1. zasadnutia panelu 2 tu).  
 
Poznamenala, že pracovná skupina bude môcť v decembri diskutovať o odporúčaniach európskej panelovej 
diskusie občanov 2.  
 
Predsedníčka potom odovzdala slovo všetkým, ktorí sa chceli zapojiť do diskusie, a vyzvala ich, aby svoje 
príspevky obmedzili na dve minúty. 
 

 
2. Diskusia 
 
Niektorí účastníci položili predbežné procedurálne otázky vrátane otázok, ako by mala pracovná skupina 
organizovať svoje diskusie (napr. mať program štruktúrovaný podľa konkrétnych tém), ako by mala 
prezentovať svoju prácu plénu a či sa má stretnúť aj medzi plenárnymi zasadnutiami. Niektorí účastníci tiež 
vyzvali, aby boli zasadnutia pracovnej skupiny transparentnejšie, napríklad prostredníctvom verejného 
internetového vysielania a sprístupnenia všetkých dokumentov verejnosti.  
 
Predsedníčka pripomenula, že pracovná skupina zohľadní výsledky európskych panelových diskusií občanov 
a príspevky na platforme. Súhlasila aj s dôležitosťou transparentnosti práce pracovnej skupiny.  
 
Väčšina účastníkov v podstate zdôraznila, že právny štát a hodnoty a práva sú základnou zložkou EÚ, ktorú je 
potrebné posilniť a opätovne potvrdiť. 
 
Niektorí položili otázku, či Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje víziu zameranú na zlepšenie dobre 
fungujúceho systému právneho štátu a hodnôt a práv, alebo či je potrebná skutočná reforma. Mnohí žiadali 
hmatateľný výsledok konferencie. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sk


 

 

Niektorí členovia pracovnej skupiny vyzvali na jasnejšie vymedzenie hodnôt EÚ a spoločnej normy EÚ v oblasti 
právneho štátu. Často pripomenuli, že EÚ je viac ako len jednotný trh. Iní účastníci však zdôraznili, že právny 
štát a hodnoty EÚ sú už dobre vymedzené v zmluvách EÚ a Súdnym dvorom.   
 
V tejto súvislosti účastníci diskutovali aj o rovnováhe medzi spoločnými normami a rozmanitosťou 
jednotlivých krajín. Mnohí členovia opísali EÚ ako systém založený na pravidlách, v ktorom by zásada 
právneho štátu mala byť nespochybniteľnou zásadou. Niektorí účastníci však poznamenali, že je potrebné 
rešpektovať osobitosti krajín. 
 
Okrem toho mnohí účastníci trvali na potrebe zlepšiť skutočné uplatňovanie existujúcich práv a hodnôt EÚ, 
čo je kľúčom k dôveryhodnosti a legitimite EÚ v očiach občanov.  
V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov niekoľko účastníkov uviedlo, že EÚ by mala bezodkladne prijať 
Európsky dohovor o ľudských právach.  
 
Niektorí účastníci poukázali na príspevky na mnohojazyčnej digitálnej platforme a na výsledok prvého 
zasadnutia panelu európskych občanov č. 2 o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ a navrhli, aby sa dosiahol 
ďalší pokrok v rozvoji štatútu občianstva EÚ namiesto zamerania sa na identitu. Členovia pracovnej skupiny 
v tejto súvislosti poznamenali, že panely majú skutočnú šancu stanoviť politický program EÚ. 
 
Niekoľko účastníkov tiež zdôraznilo základný charakter sociálnych práv a označilo dôstojné pracovné a 
životné podmienky za kľúčový prvok systému práv a hodnôt EÚ.  
 
Niekoľko účastníkov nastolilo aj otázky dezinformácií, slobody médií, rodiny, demografie a práv detí.   
 
 
3. Záverečné poznámky predsedajúcej 
 
Predsedajúca JOUROVÁ ukončila diskusiu zhrnutím hlavných bodov, na ktoré poukázali účastníci.  
 
Pokiaľ ide o proces, predsedníčka pripomenula, že: 

 Odovzdá výkonnej rade želanie vysielať diskusie pracovnej skupiny naživo.  

 Pracovná skupina bude mať program distribuovaný pred každým zasadnutím, avšak bez otázok 
širokej témy pracovnej skupiny. 

 Mala by sa riešiť otázka interakcie s inými pracovnými skupinami. 

 Všetky ďalšie potreby v oblasti tlmočenia sa budú riešiť. 

 Pripomenula, že občiansky hovorca pracovnej skupiny bude vybraný neskôr. 
 
Čo sa týka podstaty, zhrnula tieto hlavné body:  

 Právny štát je nespochybniteľný, pričom je potrebný intenzívnejší dialóg a spoločné porozumenie. 
Rozmanitosť je potrebné oceniť, ale musí vychádzať zo spoločných noriem.  

 Potreba, aby EÚ prešla od slov k činom. Existujúce pravidlá a zásady by sa mali plne uplatňovať v 
praxi. Týka sa to najmä Charty základných práv Európskej únie. 

 Potrebu opätovne potvrdiť zásady, na ktorých je EÚ založená, nie ako jednotný trh, ale ako Únia 
hodnôt, a zároveň riešiť výzvy, ktoré priniesol brexit a kríza spôsobená ochorením COVID-19.  

 Pevná obrana hodnôt EÚ, presadzovanie a ďalšie zdokonaľovanie už existujúcich vymedzení 
právneho štátu, hodnôt a práv.  

 Potreba širšej diskusie o hodnotách vrátane korupcie a bezpečnostných hrozieb. 

 Potreba vytvoriť prepojenie so sociálnymi právami a právami detí, právom na súkromie a pluralitou 
médií. 

 Potreba ďalej rozvíjať občianstvo EÚ namiesto vstupu do osobnej sféry totožností.  
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